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Korte mededelingen

De heer Viergever zond ons tegelijk met deze mededeling een kleurendia

toe, waaruit blijkt dat hij werkelijk Crambe maritima heeft gevonden. Dit

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. weer op Yoorne. Nadat alle oude

groeiplaatsen verdwenen waren, hetzij door natuurlijke successie, hetzij door

droge zomers of door padverbreding, vond de botanisch analyst D. van der

Laan, werkzaam aan het Biol. Station te Oostvoorne tegen de noordmuur

van zijn huis in de gemeente Rockanje een klein ex., dat zich in de loop van

1961 goed ontwikkelde en de winter 1961-’62goed doorkwam. Hij verzocht

de eigenaresse de slechte muur bij het plantje niet te repareren, wat deze

toezegde.

Rockanje. C. Sipkes

Crambe maritima L. Op 5 september 1960 vond ik op het strand bij

Westenschouwen tegen de duinvoet een niet bloeiende plant, die ik voor

bovengenoemde soort gehouden heb, omdat ze er net uitzag als de zeekool,
die ik vroeger aan de kust van Zuid-Engeland en Bretagne aantrof. In de

hoop, dat de plant de winter zou overleven en het volgende jaar in bloei

zou komen, heb ik hem laten staan. Helaas heb ik hem later niet meer

teruggevonden, doordat het duin daar in het najaar afgeslagen was.

Serooskerke (Schouwen). Jac. Viergever
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is de tweede vondst op Schouwen; de soort werd nl. in 1935 bij Renesse

gevonden; de enige verdere vondst hier te lande betreft een plant die in

1959 bij Oranjezon op Walcheren werd aangetroffen. v. O. en R.

„Witte raven". In aansluiting op het artikel van A. P. en J. A. E. de

Kleuver in het nummer van maart 1962 van Gorteria en de aanvulling

daarop in het septembernummer 1962 kan ik mededelen dat door mij nog

de volgende planten witbloeiend zijn aangetroffen: Epilobium angustifolium

L., bij Landsrade, Z.-Limb., op een afvalterrein, aug. 1961; Gentiana

pneumonanthe L. (bloemen bijna wit met een iets blauwe tint op de

kroonslippen), op de heide bij de Makkumerplas, Z. van Beilen, aug. 1962;

Pedicularis sylvatica L., aan de weg tussen Spier en Wijster (Dr.), aug. 1962;

Linaria cymbalaria (L.) Mill., (bloemen wit, met gele vlekken op het ge-

hemelte), op stenen muren langs de Maas in Heusden, aug. 1962.

Eindhoven. A. S. Troelstra

In de wegberm van de Johannespolderse weg even buiten Middelharnis

trof ik op 21 okt. 1962 tussen de daar nog talrijk bloeiende planten van

Trifolium pratense L. een exemplaar aan met zuiver witte bloemen.

Middelharnis. P. Vroegindeweij

Littorella uniflora (L.) Aschers. op het terrein „De Wolf' te Haren.

In 1961 werd opgemerkt, dat de bodem van één van de in normale zomers

min of meer uitdrogende plasjes in wat wij noemen de „alpiene weide",

over een groot gedeelte van de oppervlakte bedekt was met rozetten van

planten, waarvan toen de naam nog niet kon worden vastgesteld. Er trad

nl. geen bloei op. Het was duidelijk, dat de vestiging van vóór 1961

dateerde. In de zomer van 1962 werd een spaarzame bloei waargenomen.

Bij determinatie bleek, dat we te doen hebben met Littorella uniflora.
In Hegi, 111. Flora von Mitteleuropa VI, 1, p. 195 worden drie vormen

vermeld en wel een land- en een watervorm en een vorm van ondiep water.

De kenmerken van onze planten komen geheel overeen met de laatste.

Wanneer de vestiging heeft plaats gehad, is niet bij benadering op te

geven. Eveneens onbekend is, vanwaar de diasporen zijn gekomen.

Haren, Gr. E. Laarman


